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EL CONSELLER HOMS
VISITA CABRILS



AJUNTAMENT:
Serveis Generals 
93 753 96 60
Serveis Econòmics
93 750 97 17
Serveis Territorials
93 753 96 61
Àrea d’Atenció a les persones
Promoció Econòmica i Turisme | Sanitat i 
Consum | Esports | Comerç | Comunica-
ció i Participació Ciutadana
93 753 96 60 ext 7
Ensenyament | Joventut | Festes | Cultura 
| Activitats 
93 753 01 57 // 93 750 92 21
Serveis Socials 
93 750 75 80 // 93 750 94 98
SEIPRO SA
93 753 96 60 ext 8
Policia Local 
93 753 01 52 // 609 411 550

EMERGÈNCIES:
Mossos d’Esquadra 
112
Bombers 
112
Ambulàncies 
112

TELÈFONS D’INTERÈS
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Butlletí d’Informació Municipal de 
l’Ajuntament de Cabrils.

Edita: Regidoria de Comunicació i Participació  Ciutadana
Impressió: Gráficas San Sadurní
Fotografies: Ramon Boadella i Arxiu de l’Ajuntament
Disseny gràfic: Wanted Creativitat

EQUIPAMENTS I SERVEIS:
Jutjat de Pau
93 750 83 37
Biblioteca
93 753 11 86
Institut Cabrils 
93 753 30 63
Escola L’Olivera 
93 750 80 60
Escola Mas Maria 
93 753 92 82
Escola Bressol 
93 753 18 56
Escola d’Adults 
93 750 92 82
Escola Municipal de Música 
93 750 88 23
Espai Jove-Altell
93 753 38 06
Casal de Jubilats, Jubilades i Pensionistes 
93 753 33 20
Consultori Mèdic 
93 750 74 10
CAP Vilassar de Dalt 
93 750 88 64
CAP Vilassar de Mar 
93 754 06 42
Correus
93 750 92 96
Deixalleria Municipal
93 754 28 18
Pavelló Esportiu
93 753 83 78



Un estiu més podem gaudir de tot el valor afegit que atorga el nostre poble: terrasses, 
aperitius, dinars, sopars, bona companyia, excursions, passejades, etc.

Ens trobem a l’estació idònia per esprémer al màxim el nostre comerç i la gastronomia 
autòctona. I és que són moltes les alternatives i propostes d’oci que ofereix la nostra vila. 

D’una banda, la 2a Ruta Gastronòmica per Cabrils, que organitzem conjuntament amb 
l’Associació d’Hostalers del municipi. Aquest any té com a protagonista el Blanc i Negre 
de Botifarres de Cabrils, el nostre plat típic, que enguany celebra els seus 10 anys de vida. 

A l’agost torna el nostre esdeveniment per excel·lència, la Mostra Gastronòmica, 
Comercial i d’Artesans, que enguany celebra la 27a edició, paral·lelament al conjunt 
d’actes de la Festa Major de Santa Helena, que un any més, seran centre d’unió i xerinola.

Tenim de tot, i bo.

Agafem força per al proper curs, ens espera una temporada apassionant. 

Bones vacances i feliç estiu!

EDITORIAL EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Lina Morales
Alcaldessa

ORIOL GIL: 1r. Tinent d’alcalde, regidor d’Ensenyament, Joventut i Festes.

ISABEL TAMBOLEO: Regidora d’Esports , Comerç, Promoció Econòmica i Cultura.

EDMON NADAL: 2on. Tinent d’alcalde, Regidor d’Urbanisme, Comunicació i Participació Ciutadana

MARINA INFIESTA: Regidora de Benestar Social, Dona, Cooperació i Solidaritat i Medi  Ambient.

ANNA M. SIERRA: Regidora de Sanitat, Consum i Gent Gran.

LINA MORALES: Alcaldia, Règim Intern, Hisenda, Governació,Via Pública, i regidora de Turisme
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GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ
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WEB

Des del mes de maig una nova empre-
sa cabrilenca ha estat adjudicatària del 
manteniment i gestió del web municipal 
www.cabrils.cat, amb la voluntat de po-
tenciar la proximitat i la ocupació local, 
i d’aconseguir major flexibilitat en la pu-
blicació de les noticies, esdeveniments i 
l’agenda del poble.

S’ha conservat el disseny inicial del web i 
s’han reestructurat algunes àrees per fer-
les mes senzilles i donar facilitat d’ús. La 
intenció és apropar el màxim l’Ajuntament 
al ciutadà, tant des del web www.cabrils.cat 
com des de www.cabrilsara.com i la seva 
App Cabrils Ara!

Destacar també la creació de la secció “po-
licia”, des d’on es poden veure les noticies 
que publica el propi Cap de la Policia local, 
així com realitzar per Internet tràmits de 
denúncies judicials, d’infraccions de tràn-
sit, sol·licitud d’atestats i informes, de reti-
rada de vehicles abandonats a la via públi-
ca, així com la petició de targetes d’armes 
o al·legacions i recursos de multes.

A nivell d’economia col·laborativa, des-
tacar que s’està posant en marxa al web 
www.cabrilsara.com i al seu aplicatiu 
mòbil la secció de Troc pel bescanvi de 
serveis i objectes entre els usuaris regis-
trats.



GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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SECCIÓ DE TROC DE L’APP CABRILS ARA!

En primer lloc, els usuaris s’hauran de re-
gistrar en l’oficina d’atenció al client que 
hi haurà a l’Altell de La Fàbrica. 

El funcionament és el següent:

Si treballes o vols fer negoci a Cabrils, ve-
rifica que estiguis apuntat al directori de 
Comerç. O si senzillament vols rendibi-
litzar el teu temps amb troc o a canvi de 
quelcom:

A- Apunta’t.
B- Dóna’t d’alta com a professional o com 
empresa. Vina al Centre Cívic La Fàbrica i 
omple el formulari de registre. Fes que et 
coneguin i que el teu missatge arribi a tot 
Cabrils.

C- Apunta’t al directori de Comerç, si tens 
quelcom a oferir.

Si busques rendibilitzar el teu temps amb 
troc, si tens temps lliure, pots fer troc amb 
els teus serveis a canvi de quelcom que et 
pugui interessar. Només cal que entris a la 
secció “troc” i anunciïs què ofereixes. Per 
exemple: classes de reforç, passejar gossos, 
cangurs, acompanyament a gent gran, bri-
colatge a domicili, ajuda a la Llar, transport 
compartit, etc.

Es poden posar anuncis per paraules, si 
ets usuari registrat. Hi ha la modalitat 
d’anuncis gratuïts per a la gent de Cabrils 
i els anuncis de pagament, de caràcter co-
mercial, en forma de bàners.



GOVERNACIÓ I MOBILITATBIBLIOTECA

PROJECTES DE LECTURA CONSOLIDATS I NOVES INICIATIVES 

Fomentar el gust per la lectura és el nos-
tre principal objectiu, és el que dóna sentit 
a tots els nostres serveis i activitats. Aquest 
2014 hem celebrat la XIII Campanya de lec-
tura, “Els superlectors”, activitat consolidada 
entre els nostres usuaris. A partir d’aquest 
projecte aquest any hem iniciat una nova 
activitat: Les lectures en veu alta. El 23 
d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, 
19 nois i noies ens varen llegir un conte, un 
fragment o una poesia que els havia agra-
dat especialment de tot el que havien llegit 
recentment. Hi va haver sorpreses quan una 
lectora, la Marina Rodríguez, ens va llegir el 
seu propi conte inspirat en la biblioteca i la 
Zoë Raulin poesies que havia escrit ella ma-
teixa. Aquestes lectures en veu alta les tor-
narem a fer i voldríem poder comptar amb 
la participació de joves i adults.

D’altra banda, amb el grup de tertúlia li-
terària continuem fent itineraris literaris. El 
passat 23 de maig vàrem anar a Barcelona 
a fer el recorregut 1714 Morir per seguir 
vius,  acompanyats de l’Eudald i l’Eulàlia.

Destacar, també, que el passat dilluns 7 de 
juliol la biblioteca va fer 13 anys, ho vam 
celebrar convidant a un còctel. 

Per acabar, us avancem i recomanem les se-
güents activitats:

 La tertúlia del mes de setembre: tin-
 drà lloc el divendres 26 i ens acompa-
 nyarà l’autora Sílvia Alcàntara, que co-
 mentarà el llibre Olor de colònia.
 
 A l’octubre, la Carme Pla, de la Companyia 
 T de Teatre, ens mostrarà el seu especta-
 cle l’Humor humà, de contes per a 
 adults.

Ens podeu seguir al Facebook i al Twiter així 
estareu ben informats.
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-
de-Cabrils/100383863382630

https://twitter.com/bibcabrils

Bon estiu!
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NOVA EINA DE COMUNICACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

El cos de la policia local de Cabrils va ser 
creat l’any 2002, partint de la base d’un 
cos de vigilants municipals preexistent. 
D’aleshores ençà, s’ha dut a terme un de-
senvolupament global de l’organització, 
adaptant els mitjans tècnics, la reglamenta-
ció i l’equip humà que l’havia de composar.

Tot i que les entitats de servei públic són 
objecte de canvi constant, fruit de les ex-
pectatives d’adaptació a la ciutadania a la 
que s’ha de prestar dit servei, disposen de 
moments clau en les seves diverses etapes.

En l’actualitat, la policia local de Cabrils ha 
culminat l’etapa de desenvolupament, ocu-
pant totes les places que composen el seu 
organigrama de forma recent, i disposant 
dels mitjans materials i la normativa inter-

na adients. Per començar la nova etapa de 
consolidació de l’organització, cal donar-la 
a conèixer i fer partícips els ciutadans del 
model de seguretat que s’aplica al munici-
pi i a la resta del territori català.

És per aquest motiu que posem en marxa 
un espai virtual de comunicació amb la 
voluntat que us sigui d’utilitat, el web 
policia.cabrils.cat, on podreu consultar to-
tes les dades d’interès sobre el servei que 
presta la policia local, així com conèixer les 
notícies que poden ser del vostre interès.

Daniel Sanabria i Fernández 
Sergent en Cap 

Policia Local de Cabrils
 
policia.cabrils.cat
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El grup de balls urbans el formen infants i 
joves d’entre 8 i 23 anys i és una de les ac-
cions que promou la regidoria de Joventut 
per tal de fomentar la participació activa 
dels joves en l’organització del seu propi 
oci i lleure i afavorir, impulsar i donar su-
port a la creativitat juvenil.

ÈXIT DEL FESTIVAL DE BALLS URBANS A LA FÀBRICA
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GOVERNACIÓ I MOBILITATJOVENTUT

El passat 21 de juny es va celebrar el fes-
tival de final de curs de balls urbans pro-
tagonitzat pel grup Pink Ladies de Cabrils 
que, com ja ve essent tradicional, va omplir 
de gom a gom el centre cívic La Fàbrica. 
Sota el títol “Fes-te la festa!”, les Pink La-
dies van organitzar tot un espectacle de 
coreografies, vestuari, llums i música que 
va meravellar al públic assistent. 
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JOVENTUT

CABRILS JOVE: UNA PLURALITAT DE SERVEIS I ACTIVITATS

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Aquest mes de juny ha finalitzat el taller 
“Introducció a la programació d’APPS An-
droid” adreçat a joves i adolescents del 
municipi, pel qual s’han destinat 6 ses-
sions per elaborar dos programes senzills 
d’aplicacions mòbil, com són una calcula-
dora amb funcions bàsiques i un joc. 

Aquesta activitat continuada, emmarcada 
en les activitats de l’Espai Jove l’Altell dins 
la programació del segon trimestre, s’ha 
realitzat amb la participació de la coopera-
tiva d’iniciativa social i sense ànim de lucre 
L’Esberla, després que a finals d’abril es rea-
litzessin un seguit de tallers gratuïts perquè 
durant dues hores s’introduís la temàtica.

D’altra banda, la regidoria de Joventut ha 
organitzat la popular sortida a Port Aven-
tura conjuntament amb joves de Vilassar 
de Dalt. Aquesta iniciativa és la mostra 
d’agraïment dels consistoris dels dos mu-
nicipis cap al grup de corresponsals als 

centres d’educació secundària que han 
participat en el projecte PIDCES durant el 
curs 2013-2014. 

A més, els habituals concursos de fotogra-
fia i de música joves han seguit el seu camí. 
Quant al Concurs de Fotografia per a jo-
ves, aquest ha celebrat la seva 21a edi-
ció amb la novetat d’incloure un concurs 
d’Instagram. El veredicte es va fer públic el 
passat 23 de maig i els treballs concursants 
estan exposats a la biblioteca de Cabrils 
del 4 al 18 de juliol. 

Per la seva banda, en la seva 10a edició, les 
antigues Beques de Música Jove es trans-
formen  en el Concurs de Música Jove que 
enguany compta amb a col·laboració de 
l’editorial musical Enderrock (enderrock.
cat/musicajove). La final, que serà en di-
recte, on actuaran els grups o solistes fina-
listes es realitzarà el dissabte 26 de juliol a 
la població del Masnou.



ARRENCA LA 2A RUTA GASTRONÒMICA PER CABRILS

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament 
de Cabrils i l’Associació d’Hostalers de 
Cabrils unim esforços per posar en marxa 
la 2ª Ruta Gastronòmica, una iniciativa 
turístico-econòmica de primer nivell que 
s’emmarca dins l’estratègia del munici-
pi de potenciar Cabrils com a destinació 
gastroturística de qualitat.  

Durant tota aquesta temporada, tots els 
establiments de la localitat maresmen-
ca promocionaran el Blanc i Negre de 

Botifarres, el plat típic del municipi, que 
enguany celebra el seu 10è Aniversari. 

La iniciativa es basa en un carnet per-
sonal amb 6 caselles. Un cop es reali-
tzin 5 àpats, estades o consumicions 
a 5 establiments diferents de Cabrils, 
l’Associació convida a un tast gratuït 
del Plat típic de la localitat: Blanc i Ne-
gre de botifarres de Cabrils. Els forfaits 
es poden aconseguir a cadascun dels 15 
establiments.

GOVERNACIÓ I MOBILITATTURISME
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Els dies 27 i 28 de juny, el Parc del Litoral 
de Sant Pol de Mar va acollir la 1ª Mostra 
Gastronòmica de la localitat, amb tastos 
gastronòmics, tallers i actuacions musi-
cals. Un esdeveniment que va tenir com a 
convidat especial el poble de Cabrils, que 
va estar present durant aquests dos dies 
amb un estand promocional del munici-

pi, fent èmfasi a la nova guia turística, als 
encants del poble i anunciant la 27a edi-
ció de la Mostra Gastronòmica, Comer-
cial i d’Artesans. Tanmateix,  l’alcaldessa 
de Cabrils, la Sra. Lina Morales va estar a 
l’acte inaugural, que també va comptar 
amb la popular Carme Ruscalleda, entre 
d’altres personalitats.

GOVERNACIÓ I MOBILITATTURISME

CABRILS, CONVIDAT ESPECIAL DE LA 1A MOSTRA GASTRONÒMICA 
DE SANT POL DE MAR
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La tardor de l’any 2011 es constituí 
el Consell del Poble de Cabrils, amb 
l’objectiu principal d’oferir-vos una via de 
participació activa a la vida política del 
municipi. 

Els primer passos han estat prou satisfac-
toris, no només perquè finalment ja tenim 
un consell al nostre municipi, sinó també 
perquè per exemple des del 2013 dispo-
sem d’un procés de pressupostos partici-
patius amb els quals som el conjunt del 
veïnat els qui decidim en què invertir una 
part dels pressupostos municipals. 

Tot i així, no estem plenament satisfets ja 
que som pocs els veïns i veïnes que a títol 
individual o col·lectiu participem d’aquest 
òrgan. 

Per això volem donar una nova embranzi-
da al Consell i fer una nova crida tant a les 
veïnes i veïns de Cabrils com a les entitats 
que encara no hi participen perquè us ani-
meu a venir al Consell. Hi ha dues mane-
res de participar: assistint a les sessions o 
formant part del mateix Consell. Només 
cal ser major de 16 anys i no estar actiu a 
cap partit polític municipal.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SUMA’T AL CONSELL DEL POBLE DE CABRILS!



EL MUSEU DE CABRILS, UN VALOR EN ACTIU 

El Museu, com tots sabeu, és una institució 
sense ànim de lucre al servei del poble i de la 
societat en general, que té per missió conser-
var, investigar, comunicar i exhibir amb inten-
cions educatives, d’estudi i d’oci l’evidència 
tangible i intangible del nostre entorn. 

A l’espera de poder gaudir d’un espai destinat 
a l’arxiu històric i un magatzem on poder ges-
tionar la col·lecció, aquest any hem obert les 
portes a les associacions que estiguin interes-
sades en dur a terme actes relacionats amb les 
tradicions i la cultura. La primera d’elles ha es-
tat l’Associació d’Hostalers, acollint la XIII Jor-
nada de Cuina Aranesa, amb una exposició de 
fotografies provinents de l’Arxiu Històric de la 
Val d’Aran. Una experiència molt enriquidora. 

L’Ajuntament també ha presentat la guia “Ca-
brils, un indret per descobrir” per impulsar el 
turisme de proximitat. També s’han organitzat 
conferències com “Les llegendes de Montca-
brer, la muntanya màgica”, o la taula rodona 
sobre “Les Creus de Terme del Vilassar Històric. 
Vilassar – Cabrils – Vilassar de Mar”, l’èxit de 
la qual ens ha dut a treballar en un llibre que 
esperem pugui sortir publicat l’any 2015. 
L’exposició ha estat un èxit, amb la protago-

nista principal: la Creu de Can Passalaigua que 
tant generosament ens va cedir el seu propie-
tari, el Sr. Fontanills.

A  les Jornades Internacionals dels Museus, hem 
presentat la restauració del mapa parcel·lari 
del municipi de Cabrils, datat l’any 1846 i res-
taurat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Forma 
part dels plànols parcel·laris realitzats entre 
els anys 1845 i 1895 a diversos municipis de 
Catalunya fruit de la reforma fiscal de 1845. 
De moment, és el mapa més antic d’aquestes 
característiques localitzat a Catalunya. 

A més de la preparació d’activitats per al segon 
semestre, i amb l’objectiu de tirar endavant com 
a entitat plena una institució que ja té 30 anys 
d’existència, actualment estem treballant en 
l’elaboració d’activitats pedagògiques i rutes guia-
des per oferir a les escoles i el públic en general.

Volem agrair al Sr. Ramon Boadella la donació 
d’un fons fotogràfic de Cabrils  i al Sr. Francesc 
Xavier Chamarro la cessió de material etnolò-
gic. Finalment, al Sr. Igor Pillault per la creació 
del nou bloc del museu, al qual us convidem 
a inscriure-us-hi per rebre informació: museu-
decabrils.blogspot.com
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ENSENYAMENT

S’ACABA EL CURS ESCOLAR 2013-2014 

L’arribada de l’estiu és sinònim d’acabament 
del curs escolar pel miler d’infants i adoles-
cents de Cabrils. És moment de fer balanç 
i de planificar el nou curs 2014-2015 que 
començarà el proper mes de setembre.

Cada centre escolar ha celebrat, o ho farà 
en els propers dies, el seu consell escolar 
de valoració del curs. Es posa en tela de 
judici els resultats acadèmics, les proves 
d’avaluació de primària i secundària, la va-
loració de la convivència, del personal o la 
de les infraestructures dels equipaments. 
En aquest darrer terme, l’Ajuntament ha 
destinat recursos humans i econòmics 

per poder mantenir els centres amb con-
dicions. El compromís del consistori en 
tenir uns centres ben condicionats i ben 
dotats és un dels pilars de la regidoria 
d’Ensenyament. Igualment, durant aquest 
mesos de juliol i agost se’n tornaran a 
destinar a la millora de les instal·lacions.

A nivell local, els balanços dels ensenya-
ments oferts són bons. El sosteniment del 
servei d’escola bressol malgrat la reduc-
ció de l’aportació de la Generalitat i la 
davallada de matrícules motivada per la 
situació de dificultats econòmiques de les 
famílies i una baixada de la natalitat ha 
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portat, de cara al curs vinent, a l’aprovació 
de noves tarifes de mitja jornada que 
pretenen donar un ventall més ampli de 
l’oferta pel curs 2014-2015.

L’escola de música el curs ha seguit ba-
tent rècords de matrícules i és un tot èxit 
en l’àmbit d’activitats culturals de joves i 
adults. Amb l’oferta del grup de gospel i els 
nous serveis de vents a banda a les escoles, 
el centre és una referència al Baix Mares-
me en l’ensenyament i la cultura musicals. 
De cara al curs vinent, s’està planificant 
l’obertura d’un curs de batucada destinat a 
joves (i no tan joves) del municipi.

L’escola d’adults manté l’oferta i la qualitat 
dels seus ensenyaments, malgrat la davallada 
d’inscrits. Aquest fet ha motivat el replante-
jament d’alguns cursos, com el de les proves 
d’accés al CFGM per la seva baixa deman-
da i com a mesura de racionalització de la 
despesa, tenint en compte que aquest curs 
era sufragat amb l’ajuda de la Diputació de 
Barcelona. No obstant, les regidories associa-
des a l’Àrea d’Atenció a les Persones, des del 
mes d’abril, estan treballant per impulsar un 
Dispositiu Local d’Inserció per tal d’avaluar 
la situació formativa i laboral dels joves de 
Cabrils i programar una oferta orientada a les 
necessitats reals del municipi.



GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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ESPORTS

El passat 18 de maig, es va disputar el 
Programa Curt Individual de la Federació 
Catalana de Patinatge Artístic Territorial 

de Barcelona i van ser moltes les cabri-
lenques que van tornar amb un trofeu a 
les mans:

5 CABRILENQUES, GUANYADORES DEL PROGRAMA CURT INDIVIDUAL 
DE PATINATGE ARTÍSTIC

Categoria Promoció Aleví N1
Segona classificada: Nadia Sentias Gonzalez, 
del Club Patí Cabrils.

Categoria Promoció Benjamí N1
Primera classificada: Tania Leighton Garcia, 
del Club Patí Cabrils.

Categoria Promoció Mini
Primera classificada: Queralt Rutllant 
Blanco, del Club Patí Cabrils.                                 
Segona classificada: Joana Moya Grane, 
del Club Patí Cabrils. 
Tercera classificada: Gabriela Moya Grane, 
del Club Patí Cabrils.
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20ENA EDICIÓ BTT CABRILS

Abans de donar la sortida a la 20a edició de 
la Cabrilenca BTT, es va guardar un minut 
de silenci en memòria de l’exentrenador 
del Barça Tito Vilanova, que ens havia 
deixat feia dos dies. El respecte va ser total.

El matí apuntava que el sol ens acom-
panyaria durant tota la prova i així va ser. 
A diferència de l’any passat el temps era 
excel·lent per a la pràctica de la bici de 
muntanya. A més, durant la nit havia plo-
gut i el terra estava idoni per pedalar.

La classificació de la cronoescalada a la 
Mútua va ser la següent:

Homes
Dorsal 695. Oriol Domènech. 11’18
Dorsal 544. Oriol Buch. 11’23
Dorsal 700. Israel Núñez. 11’40

Dones
Dorsal 701. Mar Franco. 15’07
Dorsal 640. Berta Bassols. 15’42
Dorsal 606. Laura Rodríguez. 18’40

El recorreguts eren de 22 i 41 quilòmetres 
respectivament. El recorregut llarg es va 
haver de modificar a falta de tres setmanes 
per imposició dels responsables del Parc de 
la Serralada Litoral. Malgrat tot, va quedar 
prou atractiu com perquè els participants 
gaudissin pedalant pels camins i corriols 
permesos (a l’apartat “Recorregut i perfils” 
del web podeu descarregar-vos el track del 

recorregut inicialment previst perquè en 
pugueu gaudir).

Aquest any, com a novetat es presentava 
l’opció del Circuit Aventura “by Two Naw”, 
que consistia en una extensió del recorre-
gut llarg de 15 quilòmetres sense marcar, 
on només et podies orientar amb l’ajut del 
GPS, al qual prèviament s’havia d’haver 
carregat el track corresponent. Els parti-
cipants que van triar aquesta opció van 
completar un total de 56 quilòmetres.

En l’apartat de caigudes importants, va 
tenir que ser atès i traslladat a l’hospital 
de Mataró el corredor Alfonso Redondo, 
el qual en el moment d’escriure aquesta 
crònica ja està a casa seva. Li desitgem 
una ràpida recuperació i l’esperem l’any 
vinent.

Volem agrair a l’Ajuntament de Cabrils, als 
sponsors i voluntaris tot el suport que ens 
donen, sense el qual seria impossible dur a 
terme aquesta cursa.

La part negativa i sobre la que tots hauríem 
de reflexionar: la persona de l’organització 
que tancava el recorregut llarg va recollir 3 
càmeres punxades, 27 embocalls de xupi-
tos, 14 de barretes, 4 bidons d’aigua.....

La Cabrilenca BTT 2015, ja calenta mo-
tors!!!
Secció Ciclista Cabrils La Concòrdia



INFORMACIÓ IMPORTANT
Des de la  Regidoria de Comerç estem confeccionant un llistat de professionals i 
empreses de Cabrils, per publicar-ho de forma gratuïta en el  Butlletí de Cabrils.
Si vols que les teves dades apareguin en el llistat, envia’ns un e.mail a: butlleticabrils@gmail.com

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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CRISTINA ALONSO ORTEGA 
LOGOPEDA Col. 08/0883 
C/ Emília Carles, 31, baixos B 
93. 753.87.58 // 626.32.08.54 
Cabrils (Clínica Dental Blanchart) 

JORDI FALGUERAS  JOIER  
Plaça de l’Esglesia 8  
telf. 93 750 71 42      
mail:  falgueras.jordi@terra.es   

CENTRE VETERINARI CABRILS
Domenec Carles, 808348 Cabrils
Tel.: 937509573 / Tel d’urgències: 
619790804 / e-mail: vetcabrils@
telefonica.net / www.veterina-
risalellaicabrils.com / Horari: de 
dilluns a divendres de 10 a 13 i de 
16:30 a 20:30. Dissabtes de 10 a 14

ARQUITECTURA/DECO-
RACIÓ
REFORMES INTEGRALS
93 750 77 19 / 637155959
mrosasalud@hotmail.com

HOMEOPATIA CLÀSSICA 
COMBINADA    
FiS TeràpiesBarcelonès · Maresme · 
Bages 93 750 95 50 // 664 375 455 / 
omed@pangea.org
Aida Fernández i Salvans Sant Crist 
– Cabrils

FINQUES DORCA, S.L
Assessors Inmobiliaris.
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348 Cabrils
NIF: B-62.260.468

DORCA HABITAT
Reformes i Construccions 
Integrals
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348- Cabrils.

FARMÀCIA CABRILS 2
Mª Engràcia Soldevila
Tel 93.753.00.53
Avda. Santa Elena, 32
Horari: Dill-Div de 9 a 14’00 i 
de 16’30 a 20’30
Dissabte de 9’30 a 14’00

CLÍNICA DENTAL BLANCHART 
Odontologia general 
Ortodòncia 
Implants 
C/ Emília Carles, 31 baixos B 
937538758 
www.dentalblanchart.cat

FICAB - Concepte Integral de 
Salut
Osteopatia - Fisioteràpia - Pilates
Mestra Maria Rosell, 7 (darrera 
l’esglèsia)
93.753.77.01
info@ficab.es
www.ficab.es
Hores convingudes

CENTRE DE DIAGNÒSTIC I 
TRACTAMENT GINESTA A 
CABRILS
Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia
Passeig de Cabrils, 38 baixos 1ª
08348 Cabrils
Tel: 93 750 83 67
e-mail: carmeginesta@gmail.com

N5 ARQUITECTOS
Projectes d’arquitectura i reformes - 
Gestió d’obres - Tramitació de llicències 
www.n5arquitectos.com
info@n5arquitectos.com + 34 680 
416 750 - Av. Carles III 45. Ba 1. 
08340 Vilassar de Mar. Barcelona

MARIA MUÑOZ ROCA
Formadora d’habilitats directives. 
Disseny de Formacions Creatives. 
Per aprendre i gaudir!
Camí Coll de Port, 5 - 08348 Cabrils
maria@mariamunozroca.com
Mòbil: 669675395

PINTURA EN GENERAL
David Domingo Fontanills.
Avda. Llobatera, 12 Baixos 1a.
08348 Cabrils.
Telefons:   93.7583.10.38   
mòbil: 607.85.02.41
N.I.F. 77.612.358-P

TAXI CABRILS Joan Pons
- Taxi adaptat
- Servei 24h.
Reserva per Telf.: 672 015 347
o per Web: www.taxicabrils.cat

PINTURA INDUSTRIAL I DECO-
RATIVA J.RIBAS   PINTORS     
Tel    654 775 153 -  93 753 12 24
email  Josep.ribas@hotmail.com
08348  cabrils

PERRUQUERIA 
GLAM GROUP
C/ Emilia Carles 26
tel. 937530358

ÒSCAR.G.G 
OBRES I REFORMES I MANTE-
NIMENTS D´EDIFICIS.
comercial@grupgabernet.cat
www.grupgabernet.cat
Tel. Mòbil: 667-914-870
Tel. Maresme: 93-750-72-06

BONMAR PISCINAS
Manteniment i Muntatges 
Maresme
C/Crta. Cabrils a Vilassar de Dalt, 
tenda 7 i 8 - CABRILS
Tel: 93.753.00.57
Mòbil:  629 36 78 75
info@piscinasbonmar.com
www.piscinasbonmar.com
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Nou comerç Cabrils segueix creixent i 
dinamitzant el comerç del municipi amb 
diferents actuacions. El seu objectiu és 
cobrir les necessitats dels vilatans i po-
tenciar els productes de proximitat.

Comprar a Cabrils és fàcil. Hi ha moltes 
places de pàrquing GRATUÏTES perquè 
gaudeixis tranquil·lament de les teves 
compres i et prenguis el teu temps. És un 
dels pocs pobles que manté els aparca-
ments amb disc horari sense cap cost.

Actualment i gràcies al recolzament de 

NOU COMERÇ CABRILS T’HO POSA FÀCIL: APARCA GRATUÏTAMENT!

l’Ajuntament de Cabrils i dels mateixos 
vilatans, el comerç està notant una millo-
ra i un canvi. El mes passat, per exemple, 
es va crear una nova iniciativa, “Cabrils és 
un 10”. Amb aquesta campanya, els esta-
bliments oferien productes o lots per va-
lor o relacionat amb el 10.

GRÀCIES CABRILENCS!!
SEGUIREM OFERINT-VOS PROMOCIONS 
ATRACTIVES I PRODUCTES ESPECIALS 
PER A VOSALTRES

www.noucomerccabrils.com



GOVERNACIÓ I MOBILITAT

Ens hem guanyat una mica més Europa, però no és suficient!
Ja fa dies de les eleccions al Parlament Europeu, però la transcendència d’uns comicis com aquest 
que generalment passen desapercebuts, reclamen fer-ne un article.
Primer de tot manifestem la nostra gratitud en l’augment de participació, que a Cabrils va ser del 
54,2% respecte el 38,3% del 2009. També volem agrair els 1.064 vots que van donar suport a la 
candidatura de Convergència i Unió. Els dos eurodiputats que hem aconseguit treballaran de valent 
per defensar els interessos dels catalans i catalanes a Europa.
La primera tasca que tindran, però, és global a tot el continent: la batalla contra l’euroescepticisme 
i l’eurofrustració. No podem conformar-nos amb què la solució a tots els nostres mals ens vinguin 
donats per Europa.
A nivell local, estem immersos en la batalla de la defensa de l’autonomia local. Aquest principi té la 
salvaguarda a la Carta europea de l’autonomia local que considera les entitats locals com un dels 
principals fonaments del règim democràtic que permeten una administració eficaç i propera a la 
ciutadania i descriu l’enfortiment de l’autonomia local com una contribució essencial a la cons-
trucció d’una Europa basada en els principis de democràcia i descentralització del poder. 
Ara, des de Catalunya, hem de fer la resta. El recurs d’inconstitucionalitat de l’RSAL va ser el primer 
pas. El següent, el recentment aprovat Decret llei 3/2014 que pretén blindar la competència exclu-
siva que l’Estatut de Catalunya confereix a la Generalitat  en règim local. El pas final és l’aprovació 
de la Llei de governs locals que emani d’un ampli consens de les forces polítiques del Parlament.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

El Partit Popular de Cabrils hem abandonat el equip de govern per l’acord de ple del pas-
sat 27 de març on aquest Ajuntament posaba a disposició de la Generalitat les dades del pa-
dró municipal. Des del Partit Popular s’enten com una vulneració a la Llei de Protecció de 
Dades ja que encara a día d’avui aquesta consulta no es considera legal. Aquesta onada a fa-
vor de la Independència de Catalunya ha estat la única causa del trencament del pacte de go-
vern amb CIU. Des d’ara seguirem vetllant pel’s interessos del municipi però a l’oposició.
Durant l’estada del PP al govern, hem donat suport a CIU en tots els projectes que creiem po-
sitius per al municipi. Vam votar a favor dels pressupostos, a favor de concedir ajuts de benes-
tar social, ...i sempre amb responsabilitat. Varem votar en contra de les certificacions de construc-
ció de la piscina perquè és cara i deficitària. Si cal votarem en contra, però no caurem en la errada de 
votar NO pel fet de estar a l’oposició. Estem orgullosos de la gestió que hem realitzat en les regi-
doríes que teniem encomanades. Hem fet més amb menys, per exemple La Mostra Gastronomi-
ca ha costat a l’Ajuntament la meitat que els altres anys.
El Partit Popular seguirem tenint la mateixa cordialitat politica amb l’equip de govern.

Partit Popular (Maria Carme Torres)
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Veïns Independents de Cabrils (Alfredo Serrano Mora)

EN   MEMÒRIA  DE  JOSEP PASCÓ TICÓ
El passat dia 12 de juny ens va deixar el meu bon amic i gran persona JOSEP, la vida té estranys 
episodis com els que vam viure junts aquella setmana, mentre que a mi em donaven l’alta, a ELL ho 
van deixar ingressat a l’Hospital de Barcelona a 6 plantes de la unitat de cardiologia on jo vaig estar.
El dia que em van donar l’alta el vaig anar a veure, era el JOSEP de sempre, estava cabrejat, això 
d’estar quiet en un llit i a més d’un hospital no anava amb ell, però allí estava, no hi havia més 
remei, malgrat el que els metges deien jo estava en el convenciment de que se’n sortiria d’aquesta 
maleïda mala sort.   No ha estat així.      No sé perquè estava convençut de que res ni ningú podrien 
amb ELL, era molt tossut.    Em vaig equivocar.  En el tanatori li vaig donar el meu últim adéu. Vaig 
voler veure’l per última vegada, una imatge inesborrable, era el JOSEP de sempre amb aquest posat 
entre seriós, exigent, meticulós amb les seves recerques i divertit alhora, però allí estava....quiet....
immòbil....els seus fills en lloc de posar-li flors li van posar branques de lo que a ELL  li encantava, un 
tros de tomaquera.... farigola....en definitiva uns trossos de la natura que tant va defensar.
El nostre grup ha perdut a un gran col·laborador, els seus programes informàtics.... especialment 
el de les fotos,les seves vinyetes....els seus inoblidables consells sobre el medi ambient....les seves 
crítiques....la seva presència amb l’Anna en les nostres llistes electorals i la seva col·laboració com 
a membre de l’executiva del nostre partit...
Disculpeu-me, en aquells moments vaig escriure el que em va sortir del cor i encara avui no tinc 
ànims per seguir escrivint.  JOSEP un gran tipus...  Descansa en Paz

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

TRES ANYS D’AQUEST AJUNTAMENT
Han transcorregut ja, tres anys des e les últimes eleccions municipals, i que-
den poc mes de 10 mesos per encarar les pròximes.
Han sigut tres anys de trifulgues, de anades i vingudes, i de fer pactes contra natura, per tal de po-
der aguantar el trono i poder governar, però el nostre poble se’n recent de tot això.
Del primer que varen prescindir va ser del Regidor del VIC, quedant al govern CIU I PP, com a la res-
ta de molts pobles de Catalunya per purs interessos, dons un pacte així no s’aguanta ni amb pin-
ces, i varen retirar totes les banderes del balco, no sigui que també els i retirin el sou i els i
toquin el crostó.
Tota aquesta colla que governa, van de “independentistes”, de “nacionalistes” i no se de quan-
tes coses mes..... però com diu el refrany “por interes te quiero Andres”.
Després de baralles i discussions abandona el vaixell la Regidora del PP, quedant al man-
do del timó la Morales, amb la seva comparsa i la trànsfuga.
Aixó si ens proposen grans coses per tirar endavant al municipi com son unes “pistes de pà-
del” per tal de fer la competència a la resta de Clubs del municipi.....i una gran novetat, “un striptis” 
parking de Can Botella on deien de fer un parc infantil......però igual al veure que això dona mes, en 
canvien els usos.
De necessitats de les persones, per això ni en parlen o “no saben... no contestan” dons tal I com va-
ren dir amb un ple seria posar pressió i amb un poble com el nostre no toca.
Nomes ens queda pensar que la resta de partits posaran seny, i que propostes com aques-
tes no acabin prosperant.
I com diuem els savis del poble: España va bien y Cabrils..... también.



 Vaig presentar per al PC les següents al.legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
que vull compartir:
Falta de valors estratègics: El POUM no té cap visió de futur sobre l’envelliment de la població i la 
migració dels joves.
Falta d’anàlisi de la qualitat de vida: El POUM ignora la deficient mobilitat externa per la inexis-
tència d’una alternativa fàcil al transport privat i la inadequada mobilitat interna per la inexistència 
d’alternatives al transport privat. A més no inclou cap mesura per pujar la deficitària taxa d’ocupació 
interna.
Falta de diagnosi en la seguretat viària: El POUM ignora una mancança greu de la seguretat dels 
traçats de vianants. Les voreres de multitud de carrers de CABRILS o són inexistents, o presenten ba-
rreres, que les converteix en impracticables, i no determina l’obligatorietat de la seva reforma.
Contranatural previsió demogràfica: El POUM admet una capacitat desorbitada d’habitatges a 
CABRILS, preveient un horitzó de 13.229 habitants, gairebé el doble dels actuals.
Contranatural qualificació de La Baileta-Can Xinxa: El POUM ignora en l’àmbit industrial de CA-
BRILS, el que li és propi al planejament urbanístic: la capacitat de corregir les disfuncions d’usos al 
territori. La posició de l’àmbit industrial al sòl urbà de CAMBRILS és contranatural, pel trànsit obligat 
que genera de vehicles pesants. El POUM hauria assignar la qualificació de RENOVACIÓ URBANA EN 
TRANSFORMACIÓ D’ÚS ‘que permet obres de consolidació però no un augment de volum.
Contranatural qualificació del sòl agrícola: El POUM destina una bona part de l’únic sòl agrícola a 
parc empresarial, que no s’adapta en absolut a cap demanda existent d’aquest ús.
Pide el texto completo a GrupoPSCdeCabrils@icloud.com.

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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L’OBLIGACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA. ERC-CxC-AM 
A menys d’un any de les eleccions municipals, es fa difícil entrar a valorar el man-
dat que aviat deixarem enrere. La inexistència d’un pla de govern, amb uns objectius con-
crets i avaluables fa impossible fer un balanç objectiu del funcionament del govern municipal du-
rant aquests tres anys i no dona opció a la ciutadania de fiscalitzar l’acció del seu govern.
Al llarg d’aquest mandat, des d’ERC hem anat presentant propostes en aquest sentit com mo-
cions per augmentar la transparència, per millorar la gestió, per garantir l’accés a la informa-
ció i pel dret de còpia o reclamant la pròpia redacció d’un pla de govern. Aspectes, tots ells, que con-
tribueixen a fer una administració més neta i propera, aspectes necessaris per acostar-se 
als ciutadans i fer-los mes partícips de l’acció de govern. Des d’ERC creiem que és fonamen-
tal avançar en la transparència de l’administració pública. La millora de la gestió i de la transparèn-
cia ha de ser un dels objectius principals deis governs locals. És una obligació cap als veïns i veïnes de 
Cabrils i també cap als seus representants, l’accés a la informació per a exercir lliurement les tas-
ques per les quals han estat escollits, vetllar per el bon govern i la correcta gestió dels recursos pú-
blics. Per això, no deixarem de treballar per impulsar polítiques de transparència, reclamant-les a 
l’Ajuntament però també aplicant-les al nostre propi treball amb eines com el blog:
http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com o els nostres grup de Facebook”Esquerra Cabrils” i per-
fil a Twitter @ERCCabrils. 

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Consens x Cabrils (Xavier Viudez i Cardona)

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)
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Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

Després del  darrers  dies,  en  els  quals  la  comunitat  educativa junt  amb  la  representació  de 
mols  partits  polítics  entre  ells  ICV-EUiA,  i  amb  motiu  de  la  llei  Wert  i  la  sentencies  del 
Tribunal Suprem respecta a l’escola  en  català,  a  ICV-Cabrils  considerem  que  no  hem  de  fer
ni  un  pas  enrere  en  l’escola  catalana, ni en llengua ni en continguts.  “Volem  una  escola
pública,  laica, de qualitat i en català”.
Des d’ICV-Cabrils mostrem el nostre suport a la comunitat educativa ja que considerem que 
el  model d’èxit d’escola catalana no es trobanen perill només per la llei Wert,  sinó  també  per
altres  factors com  son les retallades de  la conselleria d’educació que estan afectant greu-
ment a l’escola pública, i per les sentències dels tribunals que van en contra del nostre model lin-
güístic.
Cal defensar la nostra escola i procurar que no hi així interferències externes que ens vulguin im-
posar un altre model.

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.




